	
  

1. Tanya:

Mulai kapan periode Pendaftaran Online Mahasiswa Baru jalur reguler? Apa saja persyaratannya?

Jawab:
TerimaKasih kepada Saudara/i atas kepercayaan Anda memilih Universitas Gunadarma.
Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk tahun ajaran 2016/2017 sudah kami buka.
Kami tidak melakukan sistem gelombang, Pendaftaran akan kami tutup jika quota setiap jurusan
yang ada sudah terpenuhi.
Syarat Pendaftaran adalah sebagai berikut :
*Membeli Formulir Pendaftaran Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
*Menyerahkan 2 lembar fotocopy STTB SMA/SMK yang telah dilegalisir Sekolah.
*Menyerahkan 1 lembar fotocopy SKHUN/NEM yang telahdilegalisisirolehSekolah.
*Menyerahkan 1 lembar fotocopy Rapor kelas 3.
*Menyerahkan 2 lembar pasfoto ukuran 2x3 cm berwarna.
*Menyerahkan 2 lembar pasfoto ukuran 4x6 cm berwarna.
Setelahditerima :
*Menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan dan Bebas Narkoba dari RumahSakit/Klinik yang
ditunjuk.
-Terima Kasih
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ONLINE internet
Universitas Gunadarma
Telpon : 021-78881144
Fax : 021-7872829

2. Tanya:
Saya sudah mentransfer biaya Pendaftaran, mengapa sampai saat ini masih belum bisa mengisi
Formulir Pendaftaran juga ya?

Jawab:
TerimaKasih kepada Saudara/i atas kepercayaan Anda memilih Universitas Gunadarma.
Metode pembayaran yang anda gunakan:
a. Jika dengan cara Setor Tunai di Teller Bank, silahkan Anda mengirimkan bukti bayar Anda
ke Fax: 021-7872829 atau Email: ppmb-ol@gunadarma.ac.id (di scan) dengan menuliskan
dengan sejelas mungkin nama lengkap anda, nomer referensi dan nomer telphon/hp anda
pada bukti Setor tersebut. Konfirmasi dari pihak UG akan dilakukan melalui Email & SMS.
b. Jika menggunakan ATM, Anda harus mentransfer sesuai dengan digit nominal yang tertera,
sehingga Anda langsung dapat mengisi Formulir, tanpa harus menunggu konfirmasi dari
pihak UG. Namun jika masih belum bias juga, silahkan Anda mengirimkan bukti bayar Anda
ke Fax/Email seperti point(a) diatas.
-Terima Kasih
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ONLINE internet
Universitas Gunadarma
Telpon : 021-78881144
Fax : 021-7872829
	
  

	
  

3. Tanya:
Bukti Pembayaran Bank untuk formulir pendaftaran sudah di Fax/Email, kemudian langkah apa lagi
yang harus saya lakukan?

Jawab:
Terima Kasih kepada Saudara/i atas kepercayaan Anda memilih Universitas Gunadarma.
a. Jika pilihan Anda jalur REGULER:
Langkah selanjutnya adalah:
1. Silahkan Anda login dengan menggunakan username & password sesuai dengan yang Anda
gunakan pada saat mendaftar.
LOGIN di http://pendaftaran.gunadarma.ac.id	
   untuk mengisi Formulir Lengkap, memilih Tanggal
Test dan mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEND).
2.Mencetak Formulir Pendaftaran dan dibawa pada saat Test Masuk sebagai KartuUjian. Jangan lupa
membaca tatatertib untuk mengikuti ujian serta jangan lupa cetak jadwal ujian anda, sehingga tidak
terlewatkan.
-b. Jika pilihan Anda jalur PMDK:
Langkah selanjutnya adalah:
1. Silahkan Anda login dengan menggunakan username & password sesuai dengan yang Anda
gunakan pada saat mendaftar.
LOGIN di http://pendaftaran.gunadarma.ac.id	
   untuk mengisi Formulir Lengkap dan mendapatkan
Nomor Pendaftaran serta mengisi Form Nilai Raport anda pada isian yang disediakan.
2. Mengirimkan semua berkas yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya, Anda wajib mengirimkan
salinan dokumen yang dipersyaratkan untuk proses seleksi PMDK, yaitu:
(1) 2 lembar fotocopy STTB SMTA yang dilegalisir (untuk SMTA Swasta Legalisir KANWIL) (bila
sudah ada).
(2) 1 lembar fotocopy SKHUN/NEM (dilegalisir sekolah) (bila sudah ada).
(3) 1 lembar fotocopy Rapor kelas 3 semester 5.
(4) 2 lembarpasfoto 2x3 cm berwarna.
(5) 1 lembarpasfoto 4x6 cm berwarna.
(6) 1 lembarfotocopy KTP.
Mohon agar semua berkas tersebut di scan dan dikirimkan melalui email pada alamat:
pmdk-ol@gunadarma.ac.id. Hanya apabila berkas tersebut lengkap sesuai aslinya, maka kami akan
memasukan berkas anda pada proses seleksi. Selain itu, mekanisme ini dapat menghindari
permasalahan karena berkas anda tidaksampai pada panitia. Hasil kelulusan seleksi PMDK akan
kami kirimkan via email untuk mempercepat proses selanjutnya. Hasil seleksi ini sah dan dapat
didaftarulang apabila pada saat anda melengkapi berkas fisik di counter pendaftaran, anda dapat
menunjukkan dokumen sesuai aslinya.
Namun apabila memang tidak memungkinkan untuk menscan/memotret data anda, dimungkinkan
untuk mengirimkan semua berkas tersebut ke alamat berikut:
"Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gunadarma"
Jln. Margonda Raya No.100 Pondok Cina - Depok 16424
	
  

	
  

Salinan berkas tersebut dimasukkan keamplop coklat dengan mencantumkan alamat tersebut diatas
dan tulis "PMB-PMDK-NOPEND ANDA" di pojok kiri atas.
Namun, melalui jalur pengiriman berkas ini, kami tidak dapat menjamin bahwa berkas anda kami
terima lengkap, karena kami tidak bisa menjamin tibanya berkas anda di kotak pos kami.
3.Pengumuman akan dikirimkan ke alamat rumah Anda dan kami akan menghubungi Anda
secepatnya melalui HP yang telah Anda isikan di sistem ini.
-Terima Kasih
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ONLINE internet
Universitas Gunadarma
Telpon : 021-78881144
Fax : 021-7872829

4. Tanya:
Mohon informasi Tempat dan Waktu Ujian Pendaftaran Online?

Jawab:
Terima Kasih kepada Saudara/i atas kepercayaan Anda memilih Universitas Gunadarma.
Selamat! Anda telah melengkapi FormulirPendaftaran.
Ujian dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: (sesuai dengan pilihan Anda pada saat mendaftar)
Tempat: Kampus D, Gedung 5 Lantai 3
Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina - Depok
Waktu ujian SHIFT 1 Jam : 08.00 - 09.30 WIB
Waktu ujian SHIFT 2 Jam : 10.00 - 11.30 WIB
Waktu ujian SHIFT 3 Jam : 13.00 - 15.30 WIB
Waktu ujian SHIFT 4 Jam : 15.00 - 16.30 WIB
Ujian MENGGUNAKAN KOMPUTER, dan materi yang DIUJIKAN adalah:
MATEMATIKA DAN BAHASA INGGRIS.
Tata tertib ujian masuk adalah sebagai berikut:
1. Datang 15 menit sebelum ujian dimulai.
2. Membawa Identitas Diri berupa KTP atau Kartu Pelajar.
3. Membawa Fotocopi Bukti Pembayaran.
4. Membawa FORMULIR yang sudah diisi LENGKAP di http://pendaftaran.gunadarma.ac.id
dan telah DICETAK.
5. Berpakaian rapi & sopan, sepatu tertutup.
Pria: Kemeja (bukankaos), Celana Bahan Panjang.
Wanita: Blus/Blazer (bukanKaos), Rok Bahan.
6. Membawa PAS FOTO 4x6 sebanyak 1 LEMBAR.
-Terima Kasih
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ONLINE internet
Universitas Gunadarma
Telpon : 021-78881144
	
  

	
  

Fax

: 021-7872829

5. Tanya:
Jika Lupa account dan password untuk Login ke sistem Pendaftaran Online?

Jawab:
Terima Kasih kepada Saudara/i atas kepercayaan Anda memilih Universitas Gunadarma.
Silahkan anda hubungi kami melalui Email: ppmb-ol@gunadarma.ac.id , dengan menyebutkan nama
lengkap atau no. telepon yang anda cantumkan pada saat pendaftaran.

	
  

